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Информация за финансиран проект 
 

Наименование на конкурса:  

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА – 2018 Г. 

Основна научна област или обществен приоритет: 

Културно-историческо наследство, национална идентичност и развитие на 
културата на обществото 
 

Входящ № на проект:  

ОПР 05/21 

Заглавие на проекта: 

Медиите, образованието и политиката - национални и европейски измерения 
на езиковата култура в публичната реч 

 
 
 

Базова организация: 

Софийски университет „Свети Климент Охридски“ 

Факултет по славянски филологии 

Катедра по български език 

Партньорски организации: 

Не 

 

 

 

Ръководител на научния колектив (академична длъжност, научна степен, име): 

Доц. д-р Владислав Огнянов 

 

Общ размер на отпуснатото финансиране:  

120 000 лева 
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Резюме на проекта:  

Проектът си поставя за цел изпълнението на три обществени 

предизвикателства:  

 Първото обществено предизвикателство е да бъде разработен корпус от 

съвременни езикови бележки, които студенти българисти, юристи и 

историци да представят в различни български медии. Текстовете на 

младите изследователи ще бъдат насочени към проблеми на езиковата 

култура в речта на публично говорещите лица: политици, журналисти и 

общественици. 

 Второто обществено предизвикателство е свързано с наблюдението 

върху европейското политическо говорене. Предвижда се да бъде 

създаден специализиран сборник с текстове на утвърдени лингвисти от 

европейските страни и в тези текстове да бъдат анализирани 

особеностите на политическата реч в широк съпоставителен контекст. 

Предложени са отделни тематични ядра, на базата на които ще бъде 

изградена концепцията на всяка отделна статия:  стилизация -

експресивност и метафорика в политическата и в журналистическата 

реч; политическата агресия и нейното езиково изразяване; 

комуникативен код и учтивост; регионализми; употреба на клишета в 

политическата и в журналистическата реч и др. Предвижда се анализ на 

езиковите регистри и влиянията между медийната и политическата реч. 

 Третото обществено предизвикателство е насочено към учениците в 

средните училища, учителите по български език и литература и е 

свързано с актуални наблюдения върху съвременните езикови процеси 

в отделните региони на страната. 

В рамките на проекта се предвижда да бъде утвърден постоянен екип от 

студенти, докторанти и изследователи (специалисти от Института за 
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български език „Проф. Любомир Андрейчин“, СУ „Свети Климент 

Охридски“, ШУ „Епископ Константин Преславски“, ПУ „Паисий 

Хилендарски“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, 

както и от чуждестранни университети“), които да наблюдават и 

анализират публичната реч и периодично да оповестяват своите 

наблюдения.  

Освен публично представяне на изводите от научното изследване се 

предвижда да бъде организиран Международен ден на българския език 

и на българската литература, в който чрез различни инициативи ще бъде 

обобщено богатството на езика и на литературата ни, ще бъдат 

представени съвременни поетични творби на студенти; съвременни 

издания, свързани с езика и с литературата. 
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Членове на научния колектив 

 

Организации/участници1 Бележка2 

Базова организация:   

Софийски университет „Свети Климент Охридски“ 

 

 

Ръководител на научния колектив  

Доц. д-р Владислав Огнянов  

Участници:  

Проф. дфн Мариана Бенчева – Институт за български език 

Проф. д-р Надка Николова- ШУ „Епископ Константин 

Преславски“ 

Доц. д-р Елена Крейчова- Масариков университет в Бърно 

Доц. д-р Диляна Денчева – СУ „Свети Климент Охридски“ 

Доц. д-р Надежда Сталянова- СУ „Свети Климент Охридски“ 

Гл. ас. д-р Яна Сивилова- СУ „Свети Климент Охридски“ 

Маргарита Гергинова- СУ „Свети Климент Охридски“ 

Ива Гелева- СУ „Свети Климент Охридски“ 

Александра Аврамова- СУ „Свети Климент Охридски“ 

Дарена Желязкова - СУ „Свети Климент Охридски“ 

 

 

 

 

УЧ 

 

 

 

 

ДО 

СТ 

СТ 

СТ 

 
Общ брои млад учен (МУ) 

Общ брои постдокторант (ПД) 

Общ брои докторанти (ДО) -1 

Общ брои студенти (СТ) -3 

                                                           
1 Отбележете академичната длъжност, научната степен, име и фамилия на всеки участник 
2 Отбележете дали участникът в колектива е млад учен (МУ), постдокторант (ПД), докторанти (ДО) или 
студенти (СТ), пенсионер (ПН) или учен от чужбина (УЧ) и съответната бройка. 


